برنامه انگلیسی به عنوان یک زبان دوم
با تشکر از شما برای عالقه مندی به برنامه
انگلیسی به عنوان یک زبان دوم ( )ESLدر
کالین کالح .این بخش در سال  1991آغاز شده
و از  70دانش آموز به بیش از  740نفر
افزایش یافته است .این بخش کامال معتبر می
باشد و در سطح ملی به عنوان یک نهاد علمی
چالش برانگیز و موفق شناخته شده است.
اینجا در کالین کالج  ،شما مهارت های ارتباطی
انگلیسی را خواهید آموخت و فرهنگ آمریکایی
الزم برای موفقیت تحصیلی ،حرفه ای و شخصی را
درک خواهید کرد .کالس ها توسط مربیان با تجربه
آموزش داده می شود که شما را به یک محیط
باز و دوستانه ای که باعث پیشرفت تحصیلی و
رشد فردی شما می شود هدایت نمایند .مربیان
 ESLهمچنین به شما کمک می کنند تا مهارت
های مطالعه و ارتباطات با افراد و منابع
مختلف در جامعه را توسعه دهید.
اگر شما قصد دارید کالس های  ESLرا در کالین
کالج با داشتن یک ویزای دانشجویی  F-1انجام
دهید ،معموال در کالس ها  18ساعت در هفته
حضور خواهید داشت .اگر قصد دارید کالسهای
ESLرا کالین کالج با شرایط ویزایی به غیر
از  F-1در نظر بگیرید ،گزینه های کالسی
انعطاف پذیرتری برای نیازهای شما وجود دارد
و شما می توانید از  18ساعت تا کمتر از
 3ساعت در هفته کالس داشته باشید .صرف
نظر از وضعیت ویزای شما ،دانشجویانی که
اینجا  ESLتحصیل مینمایند فرصت های
مختلفی برای تمرین انگلیسی در خارج از
کالس نیزخواهند داشت (در زیر نگاه کنید به
"خدمات ویژه").

` طراحی برنامه
برنامه ما به سه سطح مهارت (متوسط،
پیشرفته و انتقالی) تقسیم شده است و
هر سطح مهارت یک زیمستر ( 16هفته)
بر اساس هر
است .ما کالس های مختلفی
یک از مهارت های اصلی زبان داریم:
خواندن ،نوشتن ،گوش دادن و صحبت
کردن ،و گرامر .عالوه بر این ،دوره
های تخصصی مانند واژگان و اصطالحات،
تلفظ و مهارت های تست دادن نیز ممکن
است در دسترس باشد .برای لیست توضیح
کالسها لطفا اینجا کلیک کنید.
زمانی که در برنامه  ESLهستید ،شما
باید در کالس ها شرکت کنید و تکالیف
تکمیلی را انجام دهید تا در وضعیت
خوبی باقی بمانید .پیشرفت شماتوسط
نمرات شما در کالس و توصیه های مربیان
تعیین می شود.
پس از تکمیل برنامه  ،ESLبرخی از دانشجویان تصمیم می گیرند که در کالین
کالج تحصیالت تکمیلی خود را ادامه دهند ،در حالی که بعضی به موسسات دیگر
منتقل می شوند ،به خانه باز می گردند یا حرفه هایی را دنبال می کنند که
نیاز به مهارت باالی زبان انگلیسی دارند .هدف شما هر چه باشد ،ما اطمینان
داریم که کالین کالج را با رضایت خود در زبان انگلیسی ترک خواهید کرد.

تاریخ ها و هزینه های برنامه
برای تاریخ ها و هزینه برنامه ما ،لطفا بر روی لینک های زیر برای صفحات
انگلیسی کلیک کنید:
برنامه
هزینه ها

پذیرش
دانشجویان خارج از کشور
اگر شما عالقه مند به تحصیل در کالین کالج یا
انتقال یه کالین کالج از مدرسه دیگری هستید و نیاز
به ویزای دانشجویی  F-1دارید ،روی لینک زیر کلیک
کنید و مراحل فرایند پذیرش را دنبال نمایید.
دانشجویان خارجی (پذیرش ویزای )F-1

دانشجویان مهاجر
اگر شما عالقه مند به تحصیل در کالین کالج هستید و
ساکن اینجا می باشید ،شما دارای اختیار هستید که
کالسهای اعتباری یا غیر اعتباری راانتخاب کنید .اگر
مطمئن نیستید که آیا کالسهای اعتباری یا غیر
اعتباری را بردارید ،لطفا با ما تماس بگیرید و ما
خوشحال خواهیم شد که شمارا راهنمایی کنیم.
پذیرش اعتباری
دوره های پذیرش تحصیلی (دوره های غیر اعتباری)

خدمات ویژه
ما خدمات مختلفی را برای کمک به راحت تر شدن زندگی شما در کالین کالج
پیشنهاد می کنیم.
 .1خوش آمدو جهت گیری  -خوش آمد و جهت گیری ما عبارت از آزمون
زبان ،مرور قوانین ،ترتیب تور از محوطه دانشگاه،
و مقدمه ای برای زندگی و فرهنگ دانشگاهی است.
 .2مسکن  -دفتر دانشجویی بین المللی می
تواند به شما در مسکن در محوطه دانشگاه
کمک کند و منابعی را برای مسکن در خارج از
محوطه دانشگاه جستجو کند.
 .3برنامه شریک مکالمه  -ما می توانیم شما
را با سایر دانشجویان کالین کالج به عنوان
راهی برای یادگیری فرهنگ و تمرین صحبت کردن
زبان انگلیسی مطابقت دهیم .این برنامه برای 5
هفته تنظیم شده است ،اما دانشجویان اغلب دوستی
هایی می سازند که خیلی طوالنی تر خواهد بود .این
سرویس در تابستان موجود نیست
 .4آموزگاران  -آموزگاران به صورت رایگان از طریق مرکز نوشتن در دسترس
هستند که می توانند به شما در بهبود خواندن ،نوشتن ،گوش دادن و صحبت کردن
زبان انگلیسی کمک کنند .شما همچنین می توانید در زمینه های دیگری نظیر
ریاضی یا علمی آموزش بگیرید .شما می توانید هر هفته برای دیدار با یک
معلم در یک زمان خاص بعد از ظهر یا شب ثبت نام کنید.
 .5پذیرش مشروط  -دفتر بین المللی دانشجویان به شما کمک می کند تا برای
پذیرش در برنامه تحصیلی در کالین کالج درخواست کنید .ما همچنین می توانیم
به شما برای انتقال به موسسات دیگر به منظور رسیدن به اهدافتان کمک کنیم.
 .6امکانات کالج  -شما می توانید از امکانات
مدرسه ای مانند آزمایشگاه های کامپیوتر،
امکانات ورزشی ،اتاق های تمرین موسیقی و موارد
دیگر استفاده کنید.
 .7کمک به مسئله مهاجرت  -دفتر دانشجویان بین
المللی به شما در مورد سواالت مربوط به
پاسپورت و ویزا کمک خواهد کرد
 .8رویدادهای ویژه  -کالین کالج چندین
باشگاه و فعالیت دارد از جمله کنسرت،
احزاب تعاملی و رویدادهای اجتماعی ،بحث با
سخنرانان مهمان ،فیلم ها ،نمایش های ویژه
و غیره .برخی از رویدادها ممکن است هزینه
ای داشته باشند

سئواالت
اگرراجع به برنامه  ESLسئواالتی دارید ،لطفا تماس بگیرید باesl@collin.edu :
برای سواالت در مورد روند پذیرش لطفا تماس بگیریدباiso@collin.edu :
برای لیستی از سواالت و پاسخ های رایج ،لطفااینجا کلیک کنید

